SELECTIEPROCES BIJ RKSV SARTO.
Bij SARTO wordt binnen de jeugdafdeling in de diverse leeftijdscategorieën gewerkt met
selectieteams.
Voor het nieuwe seizoen (2019 – 2020) geldt dat voor de volgende teams:
•
•
•
•

JO19-1 en 2
JO17-1 en 2
JO15-1 en 2
JO13-1 en 2
Bovenvermelde teams spelen 11 tegen 11 op een heel veld

•

JO13-talententeam (dit team bestaat uit 1e-jaars O12-spelers 1)

•
•
•
•

JO11-1 en 2 spelen 8 tegen 8 op een half veld
JO10-1 en 2 spelen 6 tegen 6 op een kwart veld
JO9-1 en 2 spelen 6 tegen 6 op een kwart veld
JO8-1 spelen 6 tegen 6 op een kwart veld

N.B.: de JO12 (spelen 8 tegen 8 op een half veld) kent géén selectieteams
Het samenstellen van deze teams gebeurt als volgt:
1. Tijdens het seizoen worden de jeugdteams (met een focus op de jongere jeugd tussen
JO8 – JO13) bij hun thuiswedstrijden bezocht door scouts van SARTO. Getracht wordt
om elk team minimaal 4 keer per seizoen te scouten. Door de scouts worden namen
genoteerd van spelers die hen opvallen. Deze namen worden verzameld door de
Technisch Coördinatoren die daar een bestand van bijhouden.
2. Jaarlijks worden in de maand december evaluatiegesprekken gevoerd met de trainers
en coaches van alle jeugdteams. Aan hen wordt o.a.. kenbaar gemaakt welke spelers
opgevallen zijn bij de scouts. Door de trainers – coaches wordt dan aangegeven of dat
overeenkomt met hun bevindingen. Zo kan het gebeuren dat een gescoute speler in
hun ogen niet tot de beteren hoort. Ook kunnen zij dan aangeven dat er spelers in hun
team spelen die niet gescout zijn, maar wel tot de beteren horen. De informatie die
tijdens de evaluaties verkregen is wordt gedeeld met de scouts die daar bij het scouten
na de winterstop rekening mee houden.
3. Ook in April vinden jaarlijks weer evaluatiegesprekken plaats. Ook dan wordt weer
aangegeven wat de stand van zaken is bij het scouten door het scoutingteam van
SARTO. Ook dan kunnen de trainers – coaches weer aangeven welke spelers in hun
ogen eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor selectievoetbal.
4. Ook wordt tegen het einde van het seizoen (April) aan de trainers – coaches gevraagd
hun spelers individueel te beoordelen. Dat gebeurt aan de hand van een door SARTO
samengesteld formulier. Deze beoordelingen worden eveneens verzameld door de
Technisch Coördinatoren.
Op basis van de informatie, verkregen via de scouting, via de leiders en van de
trainers/coaches worden lijsten samengesteld. Deze lijsten bevatten namen van spelers die op
enigerlei wijze zijn opgevallen en die mogelijk voor selectie in aanmerking zouden kunnen
komen.
Deze lijsten worden tenslotte in een centraal overleg besproken. Hierbij zijn de betrokken
trainers/coaches van de selectieteams aanwezig (bv. bij de bepaling van de JO13-1 en JO13-2
selectie, sluiten de trainers/coaches aan van JO13-1 en 2, JO11-1 en 2), de keeperstrainer, de
Technisch Coördinatoren en de Leeftijdscoördinator van de JO13 categorie. In deze bespreking
worden de spelers geselecteerd die nodig zijn voor de selectieteams.
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Dit is géén officieel selectieteam, maar bestaat uit 1e-jaars O12 spelers die zijn ‘afgevallen’ uit de O11-selectie,
aangevuld met spelers die de O13-selectie niet gehaald hebben.

Bijvoorbeeld: voor het nieuwe seizoen zijn voor de JO13 selectie 28 spelers nodig. Aan de
hand van de informatie verkregen zouden er 67 spelers in aanmerking kunnen komen voor die
28 plaatsen. In voornoemd centraal overleg wordt dan een keuze gemaakt voor 28 spelers die
deel gaan nemen aan selectieactiviteiten. In bijzondere gevallen kunnen er meer spelers
worden uitgenodigd maar dat aantal zal minimaal zijn. Bij de teams van JO11 en lager worden
in principe die aantallen spelers uitgenodigd die nodig zijn voor de selectieteams. Dit om
kinderen op die leeftijd niet teleur te stellen. Bij JO19-17 en 15 kunnen indien nodig en
beschikbaar, meer spelers worden uitgenodigd dan nodig zijn.
Als de voorlopige selecties gemaakt zijn, worden de spelers middels een brief, met daarin
uitvoerige informatie, uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal selectieactiviteiten onder
leiding van de selectie trainers/coaches. Na deze activiteiten wordt door genoemde trainerscoaches bepaald welke spelers in het 1e team komen en welke in het 2e team. Dit wordt
middels brieven gecommuniceerd met de spelers. Bij JO19 - 17 en 15 wordt doorgaans één
selectie bekend gemaakt.
We hopen hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de procedure omtrent de samenstelling
van de selectieteams. Als SARTO proberen wij hierin zorgvuldig te werk te gaan om iedereen
een zo eerlijk mogelijke kans te geven om, als daar interesse voor is, in een selectieteam uit te
kunnen komen.
Wie vragen heeft of meer informatie wenst kan hiervoor contact opnemen met:
Richard de Beer, Technisch Coördinator Bovenbouw, via : TC-bovenbouw@rksvsarto.nl

